ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna SCÎNTEIEŞTI
Cod poştal 807260 Cod Fiscal 3127093
CONSILIUL LOCAL

Tel/Fax: 0236 348000
Tel.
: 0236 348007
E-mail: primaria_scinteiesti@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 73
din 29.11.2017
Privind: rectificarea bugetului general al unităţii administrativ teritoriale Comuna Scînteieşti,
cu bugetele componente ale acestuia precum şi programul de investiţii publice locale pe anul
2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
Iniţiator: Ghiorghe BUTE – Primarul Comunei Scînteieşti, județul Galați;
Proiect de hotărâre nr. 6862/24.11.2017;
Având în vedere:
- referatele de aprobare ale iniţiatorului, înregistrate la nr. 6862/24.11.2017 si 6927/29.11.2017
- rapoartele de specialitate ale compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrate la nr. 6863/24.11.2017 si 6928/29.11.2017
- avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- prevederile art.19, alin.(1) lit.a) şi b), art. 45 alin (1) şi art.71, alin.(2) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, republicată ;
- prevederile art.36, alin.(4), lit.a) din Legea administratiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45 alin. (2 ) lit.a) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 29 noiembrie 2017, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unităţii administrativ teritoriale cu bugetele
componente ale acestuia precum şi programul de investiţii publice locale pe anul 2017 şi estimările
pentru anii 2018-2020, conform anexelor 1-7 la prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Comunei Scînteieşti, prin compartimentul financiar contabil, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul Comunei Scînteieşti va comunica prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
 …………………………….…
Marinela ROMAN
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „ pentru ”
Numar consilieri in functie 11; nr. consilieri prezenţi 11

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI
 ……………………………
Mihaela PIETRARU

